“Flatfeeding leidt niet tot hogere diergezondheidskosten”
Het netwerk “Verder dan voederconversie” organiseerde samen met de Vereniging Voor Bedrijfsvoorlichting
(VVB) Midden Groningen een voorlichtingsavond op 13 november in Bedum. Ruim 30 melkveehouders
discussieerden over verschillende voerstrategieën.
Gert van Duinkerken van de Animal Sciences Group gaf aan dat er grofweg drie voerstrategieën zijn:
1. Flatfeeding: het aanbod aan nutriënten is gedurende een langere periode (ca. 4-5 maanden)
constant en er wordt geen rekening gehouden met de individuele behoefte aan nutriënten van
koeien
2. Normvoeding: op ieder moment van de lactatie is de opgenomen hoeveelheid aan energie en eiwit
zo goed mogelijk in overeenstemming met de behoefte van het dier
3. Fasevoeding: op ieder moment van de lactatie is de opgenomen hoeveelheid én soort nutriënten
(waaronder energie en eiwit) zo goed mogelijk in overeenstemming met de behoefte van het dier
Tijdens de voorlichtingsavond stonden vooral de voor- en nadelen van flatfeeding en normvoeding centraal,
temeer omdat onder de netwerkdeelnemers deze beide strategieën voorkomen. Effecten op voeropname,
melkproductie, diergezondheid en bedrijfseconomie passeerden de revue.
Eén van de meest opvallendste discussiepunten was de discussie over diergezondheidskosten bij
flatfeeding. Je zou verwachten dat bij flatfeeding de meest productieve koeien te krap worden gevoerd en
daardoor eerder problemen krijgen met de gezondheid en vruchtbaarheid. Ook ligt het voor de hand dat de
minder productieve koeien aan het einde van de lactatie te veel voedingsstoffen opnemen en daardoor
eerder vervetten; ook hier verwacht je dan gezondheidsproblemen.
In de praktijk blijken die verbanden echter niet één op één aanwezig. Michel de Haan van de Animal
Sciences Group liet cijfers uit het netwerk zien waaruit bleek dat de dierenartskosten die gerelateerd
kunnen zijn aan een suboptimale voeding van de koeien gemiddeld rond een kwartje per 100 kg melk
liggen. Er was behoorlijk wat variatie tussen bedrijven, maar de kosten waren zeker niet hoger op de
bedrijven die flatfeeding toepassen. Koos van Adrichem, “flatfeeder” uit het Groningse Noordbroek, was ook
duidelijk in de omschrijving van zijn werkwijze: “ik heb niet zo veel gezondheidsproblemen, en koeien die niet
mee kunnen komen in dit systeem, verwisselen van eigenaar”. Hij gaf hiermee aan dat hij kiest voor een
consequent management en vooral probeert op koppelniveau te denken, ook omdat het op zijn bedrijf aan
tijd ontbreekt om intensief met individuele koeien aan de slag te gaan.
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